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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:
Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Országgyűlés 2020. október 6.-i ülésnapján fogadta el az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (továbbiakban: Esztv.) mely a 18-19.§-ok kivételével
2021. január 1. napján lép hatályba. Az Esztv. 19.§ (2) bekezdése (mely 2020. november 18.
napjától hatályos) úgy rendelkezik, hogy az Esztv. hatálya alá tartozó egészségügyi
szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya az egészségügyi szolgálati
munkaszerződésben foglaltak szerint 2021. január 1. napján az Esztv. szerinti egészségügyi
szolgálati jogviszonnyá alakul át. Az Esztv. 19.§ (3) bekezdése alapján a jogviszony
átalakulásáról és az egészségügyi munkaszerződés tervezett tartalmáról az érintettet 2020.
november 30. napjáig írásban tájékoztatni kell. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést
2020. december 31-ig kell megkötni azzal, hogy azt 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés a fentiekben megjelölt határidőben nem kerül
megkötésre, az érintett közalkalmazott jogviszonya 2021. január 1-jével megszűnik és az
Esztv.-ben meghatározott végkielégítésre jogosult.
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK)– mint önkormányzati
fenntartású egészségügyi szolgáltató- az Esztv. 1.§ (1) bekezdése alapján az Esztv. hatálya alá
tartozik, ennélfogva foglalkoztatottjaira alkalmazni kell az Esztv. rendelkezéseit.
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Az Esztv. 1.§ (4)-(5) bekezdései alapján az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi
szolgáltatónál főszabályként csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet
egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az
egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az
egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások
üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait a Kormány rendeletben
határozza meg. Ez azonban nem zárja ki - a Kormány rendeletében meghatározott személyes
közreműködő kivételével - a közreműködő, valamint az önkéntes segítő egészségügyi
szolgáltató általi igénybevételének lehetőségét.
Az Esztv. 1.§ (9) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy
jogviszonyára, valamint a munkáltatóra az Mt.-t az Esztv.-ben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni. Ezen körre nem kell alkalmazni az Mt. 36-40. §-át (munkáltató személyében
bekövetkezett változásra vonatkozó szabályokat), a 198-211. §-át (a bedolgozói
munkajogviszonyra, egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló
munkaviszonyra, a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra, valamint a
vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályokat) és 228. §-át (versenytilalmi megállapodás
szabályait). Az Mt. XIII. és XIV. fejezete az Eütev.-ben (2003. évi LXXXIV. törvényben)
meghatározott eltérésekkel alkalmazandó. Az Mt. XVI. fejezetét azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy munkaerő-kölcsönzés keretében a munkavállaló a munkáltató
alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható, kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat
ellátása más módon nem biztosítható.
Tekintettel arra, hogy a JEK alapító okirata többek között rendelkezik a költségvetési szerv
vezetőjének megbízási rendjéről és a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek
jogviszonyáról is, az alapító okiratot az Esztv. fenti rendelkezései alapján 2021. január 1. napi
hatállyal módosítani szükséges.
A JEK foglalkoztatottjainak az Esztv. 19.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatására az addig
kihirdetett jogszabályi rendelkezések alapján 2020. november 30. napjáig sor került.
Az Esztv. 19.§ (8) bekezdése alapján a JEK intézményvezetője nem adott tájékoztatást a
munkáltató részére olyan döntéséről, miszerint a JEK-nél az Esztv. egy, a 2021. január 1.
napjától későbbi naptól lenne csak alkalmazandó (az Esztv. alkalmazásának kezdőnapja nem
lehet 2021. április 1. napjától későbbi időpont).
II. A beterjesztés indoka
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő JEK
alapító okiratának módosításához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.§ 7. pontja alapján szükséges, hogy a
Képviselő-testület döntését meghozza.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a JEK alapító okiratának 2021. január 1. napi hatállyal történő módosítása,
annak érdekében, hogy az megfeleljen az Esztv. rendelkezéseinek.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekezdés
b) pontja alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító
okiratban kell rendelkezni. Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak
módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány
alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem
helyettesíthető. Az Áht. 9. § a) pontja szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a
költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv
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alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint
a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (alapítói jogok) gyakorlását. A Mötv. 42. §
7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből az intézmény alapítása, átszervezése,
megszüntetése nem ruházható át.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
A Mötv. 46.§ (1) bekezdése és az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést
nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Melléklet: A JEK Alapító okiratát módosító okirat tervezet és az Alapító okirat-tervezet
módosításokkal egységes szerkezetben

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (XII. 03.) számú határozata
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító okiratát módosító
okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a határozat
mellékletében foglalt tartalommal, melyek 2021. január 1. napján lépnek hatályba.
2. ) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott Alapító okiratot
módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem
lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi– helyreigazítási kérdésnek nem minősülőkérdésekben nem módosíthatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2020. december 10.
A döntés végrehajtását végző szervezeti
Humánkapcsolati Iroda.

egység:

Humánszolgáltatási

Ügyosztály

Budapest, 2020. november „..”.
Szili-Darók Ildikó
alpolgármester sk.
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